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नभप्रभा

ऐकले आहे का कधी त्या ववलिण र्क्ष्याववषयी? 
काळ्याभोर ध्रवुीय आकाशात करतो तो ववहार? 
आणण लाांब सोनेरी केसाांची सुांदर राजकन्या 
सयूोदयार्यांत होते त्याच्या र्ाठीवरती स्वार? 

ऐकले नाही का तुम्ही त्या स्वर्गीय र्क्ष्याववषयी 
र्ांख आहेत ज्याच ेझर्गमर्गते तेजोमयी?

तेजस्वी नील हररत आणण लाल सोनेरी मकुुट घालनुी, 
आणतो जो र्हाट प्रदीघप ध्रवुीय रात्रीजवळी!

एकदा, मी खपू लहान असताना, नाताळच्या पवूडसंध्येला मी घिातून पळून गेलो. मला असा

शोध लागला होता की सांता क्लॉज वगैिे काही नसतो. मला सांचगतले गेल्याप्रमाणे मी झोपी गेल्यावि सांता काही आला

नाही आचण नाताळच्या झार्ाखाली त्याने काही भेट ठेवली नाही. उलट, लोकांनीच भेटी चवकत घऊेन एकमेकांना चदल्या. 
आचण नाताळ म्हणजे मला वाटले की खिे ति हचे होत असणाि - भेटवस्तू चवकत घ्यायच्या आचण द्यायच्या.

“सांता क्लॉज नसतो! सांता क्लॉज वगैिे काही नसतो!” त्या िात्री उबदाि चबछान्यावि परू्न

मी मनाशी हे पनुःपनु्हा घोकले. माझ्या आईबाबांच्या शयनगहृातील कपाटात मला सापर्लेल्या आचण त्यावि माझे नाव

असलेल्या सगळ्या नाताळच्या भेटवस्तूंबद्दल पण मी चवचाि केला.



सांताने त्या भेटवस्तू आणल्या नव्हत्या- माझ्या आईवचर्लांनी आणल्या होत्या! जेव्हा सगळ्यांनी आणलेल्या भेटी

उघर्ल्यानंति मी त्यांच्यासाठी काहीच कसे आणले नाही हे ते चवचाितील तेव्हा मी काय सांग?ू त्यामळेु मी घि सोरू्न

पळून जाण्याचे ठिवले. 

सगळेजण झोपी गेल्यावि मी माझे फिवाले बटू आचण जाकीट घालून माझ्या शयनगहृाच्या चखर्कीतून पसाि झालो. 
कर्ाक्याची थंर्ी होती आचण िात्रीच्या वेळी भिाभि चालल्यामळेु माझ्या गोठलेल्या श्वासाचा पांढिा ढग झाल्यासािखा

झाला. पायाखालच्या बफाडचा एवढा आवाज होत होता की मला वाटले त्या आवाजाने नक्कीच माझे आईवर्ील जागे

होऊन माझ्या मागे मागे येतील. र्ोक्यावि अंधाऱ्या आकाशात हळूहळू एक चहिवागाि प्रकाश लांबवि पसित चालला

होता, बफाडला उजळवनू टाकणाऱ्या त्या प्रकाशामळेु आमच्या घिामागच्या त्या र्ोंगिावि चढून जाणे मला सोपे झाले. मला
माचहत होते की त्यांना सकाळी माझ्या पाऊलखणुा सापर्तील. म्हणनू मी िात्रभि चालून जंगलात लपण्याचे ठिवले म्हणजे

ते मला शोधू शकणाि नाहीत.



गरु्घाभि बफाडतून वाट काढत र्ोंगि चढायला मला बिाच वेळ लागला. र्ोंगिावि पोचण्याआधी माझे

पाय जाम दखुू लागले आचण माझ्या फुफ्फुसांत थंर्ीने जळजळ होऊ लागली. मी बसलो आचण भोजविृाखाली टेकून

जिा श्वास घतेला. थंर्ीपासनू बचाव किण्यासाठी मी जाचकटाची टोपी चेहऱ्यावि घट्ट ओढली आचण हाताला उब

लागावी म्हणनू ते चखशात खपुसले. नाताळच्या भेटवस्तू चमळणे आचण सांता खिा नसण,े माझे आईबाबा आचण

सकाळी उठल्यावि मी गेल्याचे कळल्यावि त्यांना काय वाटेल असे सगळे चवचाि माझ्या मनात तिळले. मी नक्कीच

झोपी गेलो असणाि कािण मी ज्यावि बसलो होतो त्या बफाडसािखी पांढिीशभु्र दाढी असणाऱ्या आचण माझ्या

र्ोक्याविच्या चांदण्यांसािख्या चमकत्या र्ोळ्यांच्या एका म्हाताऱ्या माणसाने अचानक मला हलवनू उठवले.
"ति आत्ता," मी जागा झाल्याचे पाहून गंभीि आवाजात तो म्हणाला, "या थंर्ीत तू बाहिे का बिं

झोपला आहसे? तू ति आता सांता क्लॉजची वाट बघत घिी पलंगावि असायला हवास." 
"सांता क्लॉज वगैिे काही नसतो," र्ोळे चोळत झोप आचण थंर्ी घालवत मी उत्ति चदले. "लोक

एकमेकांसाठी भेटवस्तू चवकत घतेात. आचण मग ते असं भासवतात की सांता क्लॉज आचण त्याच्या सांबिाने त्या

आणल्या आहते."
"खिं आहे ते," माझ्याकरे् पहात िणभि थांबनू म्हातािा म्हणाला. "बिेचसे लोक भेटी चवकत घतेात, 

पण त्यामळेु आपण सांता क्लॉजवि चवश्वास ठेवायचा नाही, असं आहे का? तू काय आणलंस सांग या वर्षी तुझ्या

घिच्यांसाठी?" 
"काहीच नाही," मी म्हणालो. "मला वाटलं सांता प्रत्येकाला काहीतिी भेटवस्तू आणणाि होता. पण

मग मला कळलं की तो काही खिा नसतो! म्हणनू मी घिातून पळून जायचं ठिवलं म्हणजे मग मी काही आणलं

नाही म्हणनू ते मला चचर्वणाि नाहीत."
"बिं," माझ्या जवळच्या बफाडत बसत तो म्हणाला, "मला नाही वाटत ते असं काही कितील. पण

आता तू पळून जायचं ठिवलंच आहसे, ति सरुुवात ति चांगली झाली आह.े चतकरे् खाली दिीत एका घिाच्या

धिुांर््यातून धिू येताना चदसतोय ते तुझंच घि का िे?" 



मी मान र्ोलावली. मला वाटले की आता हा मला घिी घऊेन जाणाि आचण माझ्या पालकांना उठवनू

त्यांना सांगणाि की मी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. त्याने माझ्याकरे् पाचहले आचण मग आकाशाकरे् पाहू लागला. 
"समजा तुझ्याकरे् सगळ्यांना द्यायला भेटवस्तू असत्या ति तू पळून गेला नसतास आचण त्यांना दःुखी

केलं नसतंस, हो की नाही?"
"पण माझ्याकरे् द्यायला भेटवस्तूच नाहीत," मी तक्राि केली. मी थकलो होतो आचण गािठलो होतो

आचण मला कळत नव्हतं की काय किावं व कुठे जावं त्यामळेु मी िरू् लागलो. त्या म्हाताऱ्या माणसाने माझ्या खांद्यावि

हात ठेऊन मला चदलासा चदला. 
"तू त्यांना दऊे शकशील अशी एक भेटवस्तू माझ्याजवळ आह,े" तो अगदी स्नेहाने म्हणाला. "ते असं

काहीतिी आहे जे ते आयषु्यभि आठवणीत जपनू ठेवतील! आचण ते त्यांना कोणी चदलं हसेदु्धा ते कधीही चवसिणाि

नाहीत!"
"खिंच?" ताठ बसत मी म्हणालो. "काय आहे ते?" माझ्या हातमोज्यांच्या मागच्या भागाने मी माझे

अश्रू पसुले. मला उत्सकुता वाटली की कदाचचत त्याच्या चखशात काहीतिी असेल. त्याचे जाकीट खपू मोठे होते, आचण

त्याला मोठे, खोल चखसे असल्याचे मला चदसत होते. 
"सगळ्याच नाताळच्या भेटवस्तू काही झार्ाखाली सापर्त नाहीत," तो मंद हसनू, माझे मन वाचत

असल्यासािखे म्हणाला. "आचण काही भेटवस्तू ति तुम्ही पाहू पण शकत नाही. एखाद्या गोष्टीसािख्या!" 
"गोष्ट!" मी आश्चयाडने चवचािले. "गोष्ट?" 
"हो! आचण ती ऐकल्यानंति, उद्या सकाळी त्यांनी त्यांच्या भेटवस्तू उघर्ल्यावि तू ती गोष्ट प्रत्येकाला

सांगू शकशील. आचण तीच तुझी त्यांना चदलेली नाताळची भेटवस्तू असेल! चकती छान ना?"
"ती गोष्ट खिंच इतकी छान आह?े" मी चवचािले कािण मला जिा भीती वाटली की जि ती चांगली

नसेल ति ते मला हसतील चकंवा माझी चेष्टा कितील. 



"हो ती मस्त गोष्ट आह,े" तो म्हणाला. "मी माझ्या आयषु्यात इतक्या गोष्टी ऐकल्या आहते, पण या

गोष्टीसािखी एकही नाही! ती खपू खपू पवूी घर्लेल्या एका घटनेचवर्षयी आह.े मी अजनूपयंत ती कोणालाही सांचगतलेली

नाही. चांगल्या गोष्टी सापर्णे फाि अवघर् असते, आचण खिं ति चांगल्या गोष्टी या एक प्रकािच्या उत्तम भेटवस्तू असतात

ज्या तुम्ही भेट दऊे शकता! आचण त्या कायम चटकतात!" 
"मला सांगा ना ती गोष्ट!" मी घाईने म्हणालो. मी चकती गािठलो आचण थकलो होतो ते मी चवसरूनच

गेलो. "मला ती गोष्ट सांगा ना म्हणजे उद्या सकाळी मी सगळ्यांना आश्चयाडचा धक्का दऊे शकेन!" माझे अंग कापू लागले

आचण तो कधी सरुुवात किेल याची वाट पाहत आनंदाने मी माझे हात एकमेकांवि चोळले.
त्याने आपल्या जाचकटाच्या घर््यांमधनू माझ्याकरे् पाचहले आचण दाढीला कुिवाळले. मग त्याने वि

आकाशाकरे् पचहले आचण हळूच चशट्टी वाजवली. हळूहळू वि जाणािा चहिव्या िंगाचा लांब आचण धिुकट पट्टा अचानक

लालचपवळ्या िंगाचा ज्वलंत पर्दा होऊन झगमगला आचण त्याने अवघे आकाश व्यापनू टाकले! प्रकाशाची चकिणे झळाळत

र्ोंगिमाथ्याच्या करे्ने नतृ्य कित िाचहली आचण दिीमध्ये खालीवि लुकलुकत िाचहली. असे वाटत होते की जंगलाला आचण

र्ोंगिाला आगच लागली आह!े मी माझ्या आयषु्यात एवढे सुंदि दृश्य कधीच पाचहले नव्हते! मला हवेत सळसळ

झाल्यासािखा आवाज आला, जसे माझ्या र्ोक्यावरून काही उर्त असावे असा, पण तो प्रकाश एवढा तेजस्वी होता की मी

केवळ तो लखलखणािा आचवष्कािच पाहू शकलो!
"तू जो प्रकाश पाहतो आहसे त्याची आचण त्या लांबलचक ध्रवुीय िात्रीची ही गोष्ट आह,े" तो हसत

म्हणाला. मग खाली झकूुन त्याने माझे हात हातात घतेले. "नीट ऐक, कािण ही मी तुला दते असलेली भेट आह!े 
त्यातला एक शब्ददखेील तू चवसिता कामा नये चकंवा खिंच असं झालं असेल का अशी शंका घतेा कामा नय!े तू जगशील
चततका काळ ती तुला आठवेल, आचण जेव्हा तुला नाताळला भेट द्यायला काही नसेल तेव्हा तू ती इतिांना सांगू

शकशील!"
मी मान र्ोलावली आचण त्याचा हात घट्ट दाबनू आवळला. त्याने चिचतजावि झळाळणाऱ्या चहमचशखिांकरे्

बोट दाखवले आचण सरुुवात केली:

*******



दिू, दिू उत्तिेकरे् लांब बोिेचलस नावाची जागा आह.े ती उत्तिेकरे् इतकी लांब आहे की चतकरे्

जाण्यासाठी तुम्हाला प्रथम उत्ति ध्रवुाला जाऊन आचण मग ध्रवुीय समदु्रावरून चालत जाऊन जोपयंत वािा तुम्हाला

पाठमोिा होत नाही तोपयंत पलीकरे् जावे लागते! शेवटी जेव्हा तुम्ही चजथनू वाऱ्याचा जन्म होतो अशा जागी येता, ती जागा

म्हणजे बोिेचलस, उत्तिेकर्ील वाऱ्याचे घि. ते इतके उत्तिेकरे् आहे की चहवाळ्यात चतथे सयूड सहा मचहने उगवत नाही

आचण कायम अंधाि असतो. आचण उन्हाळ्यात, शेवटी जेव्हा सयूड पिततो, तेव्हा तो मावळतच नाही, आचण पढुचे सहा

मचहने चतथे चदवसासािखा प्रखि उजेर् असतो.
बोरियस िाजा आचण त्याचे कुटंुब, चहमिाज्ञी आचण त्यांची मलुगी, अिोिा, या दगुडम प्रदशेावि िाज्य

कितात. ते ध्रवुीय समदु्रचकनाऱ्यावि, प्रत्येक खोलीत स्फचटकाच्या चखर्क्या आचण बफाडचे झुंबि असलेल्या सुंदि

पांढऱ्याशभु्र महालात िाहतात. त्या महालाच्या मध्यभागी एक चनळ्या बफाडतून कापलेली बॉलरूम फिशी आहे आचण

गोठलेल्या पांढऱ्या दवाने आच्छादलेले अंगण आह!े चहवाळ्यात, चशंपल्यामध्ये िोवलेल्या उंच मेणबत्त्या प्रत्येक

चखर्कीमधनू चमकतात, आचण चमचमणाऱ्या बफाडपलीकरे् चजथपयंत तुमची नजि पोचेल चतथपयंत तो महाल एखाद्या

चहऱ्यासािखा लखलखतो! आचण उन्हाळ्यात, जेव्हा स्फचटकाच्या चखर्क्यांमधनू सयूड प्रकाशमान होतो आचण बॉलरूमच्या

फिशीवि पसितो, तेव्हा तो महाल इदं्रधनषु्याच्या सगळ्या िंगांनी झळाळून जातो!
एका िात्री, सयूड अस्ताला गेल्यानंति खपू वेळाने, बोरियस िाजाला त्याची मलुगी अिोिा चतच्या

शयनगहृाच्या बाल्कनीत उभी िाचहलेली चदसली. चतच्या र्ोळ्यात अश्रू होते आचण ती काळोख्या चांदण्या िात्रीकरे् एकटक

बघत होती. 
"काय झालं?" िाजा म्हणाला. "काय झालं बाळा सांग मला!" 



"केवढी ही िात्र!" अिोिा िरू् लागली. चकती काळ झाला अंधािच आह,े आचण नसुत्या

चांदण्या बघनू मला कंटाळा आलाय! तुम्ही त्या सयूाडला लवकि पित आणा ना म्हणजे पिी पित येतील

आचण मी बोटीवरून सैि करू शकेन आचण चशंपले गोळा कित चकनाऱ्यावरून चालू शकेन."
आता बोरियस िाजा खिे ति खपू शचिशाली िाजा आह,े कािण तोच ति उत्तिेच्या

वाऱ्यावि चनयंत्रण ठेवतो आचण त्याची बायको, चहमिाज्ञी ति बफड तयाि किते. ते दोघे चमळून, लांबलचक
गोठवणाऱ्या थंर्ीमध्ये जचमनीवि बफाडचे आच्छादन घालणािे तुफानी वादळ तयाि कितात. पण दोघांपैकी

एकालाही जिाही कल्पना नव्हती की चनधाडरित वेळेच्या आधी सयूाडला कसे बिे पित यायला लावायचे. त्यामळेु
िाजाने त्याच्या सगळ्या सल्लागािांना समोि बोलावले आचण चवचािले की काय किता येऊ शकेल ज्यामळेु

सयूड पित येईल आचण त्याची मलुगी पनु्हा आनंचदत होईल. कािण जि अिोिा दःुखी असेल ति बोरियस िाजा

आचण चहमिाज्ञी पण दःुखी असणाि, आचण जेव्हा बोरियस िाजा आचण चहमिाज्ञी दःुखी असतील, तेव्हा
त्यांच्या िाज्यातील प्रत्येकजण दःुखी असणाि! 

िाजाच्या सगळ्या केस चपकलेल्या, कंबिेत वाकलेल्या पण ज्ञानी सल्लागािांनी त्यांची शभु्र

लांबलचक वैचारिक पगर्ी घातली आचण ते िाजाच्या स्फचटकाच्या टेबलवि बसले. त्यांनी खपू चवचाि केला

आचण िात्रभि (आठवतंय ना सहा मचहन्यांची िात्र असते चतथे) प्रदीघड चचाड केली. पण िाजाने चदलेले

जवळजवळ सगळे आईसक्रीम खाल्ल्यावि आचण सगळी बफाडची वाईन प्यायल्यानंति, सयूाडला पित कसे

आणायचे हे कोणीही िाजाला चकंवा चहमिाज्ञीला सांगू शकले नाही.
मग िाजाने ओिरू्न बफाडतल्या महान घबुर्ाला चवचािले की सयूाडला कसे पित आणायचे? 

त्याला आकाशात घर्णाऱ्या सगळ्या घटना माचहत होत्या.



घबुर्ाने त्याचे मोठाले पांढिे पंख

पसिले आचण फांदीवरून खाली िाजाच्या टेबलाभोवती

बसलेल्या सगळ्या सल्लागािांकरे् त्याने पाचहले. 
"कोण? कोणाला? कोणाला

माचहत आहे सयूाडला कसं पित आणायचं ते? मला
खिंच असं वाटत नाही की ते जमेल!"

मग चनिाश झालेल्या िाजाने बफाडतल्या शचिशाली अस्वलाला चवचािले ज्याला जचमनीवि घर्णािी प्रत्येक

गोष्ट माचहत होती. अस्वल त्याच्या मागच्या पायांवि उभे िाचहले, बॉलरूममध्ये सभोवताली पाचहले आचण तीन

वेळा गजडना केली. शेवटच्या वेळी एवढ्या जोिात ओिर्ले की स्फचटकाच्या चखर्क्या फुटल्या, टेबलाला चचिा

गेल्या आचण सल्लागाि त्यांच्या खचुीत थिथि कापू लागले.



"सयूाडला पित आणायचे? चकुीचा चवचाि किताय तुम्ही!" 
हे ऐकून िाजा अगदी हताश झाला आचण त्याने यचुनकॉनड व्हलेला चवचािले ज्याला समदु्राखाली

घर्णािी प्रत्येक गोष्ट माचहत होती. 
व्हलेने आपल्या लांब दातासािख्या चशंगाला पढुच्या पायांनी एक फटकािा मािला आचण बिाच

वेळ गंभीिपणे चवचाि कित बसला. 
"चनधाडरित वेळेआधी सयूाडला उगवायला लावायचं? हे कशासाठी किायचं मला काही समजत

नाही!"

िाजाने टेबलासभोवतीच्या त्याच्या सल्लागािांकरे् पाचहले आचण हतबल होऊन िरू् लागला. 
"तुमच्यामध्ये एक जण सदु्धा असा नाही की जो मला सांगू शकेल िात्रीला कसं पळवनू लावायचं आचण माझ्या

मलुीला पनु्हा कसं आनंचदत किायचं!"
हे ऐकून सगळे चचर्ीचपू शांत झाले, त्यात बफाडतले अस्वल सदु्धा होते. त्यांना इतके

लाचजिवाणे वाटत होते की ते िाजाच्या र्ोळ्याला र्ोळा लावू शकत नव्हते. अखेिीस एक बफाडसािखी पांढिीशभु्र दाढी

असलेला एक म्हातािा बोलला. इतका वेळ आपल्याआपल्यात वादचववाद किणाऱ्या सल्लागािांचे बोलणे तो काहीही न

बोलता ऐकत होता. 



"चप्रय िाजा आचण िाणी," तो म्हणाला, "मी माझ्या आयषु्यात जगभि चफिलो, खपू अदु्भत

गोष्टी पाचहल्या. मी छोटा मलुगा होतो तेव्हा असेच एकदा दचिणकेरे् गेलो असताना, समदु्रात लांब सफि

किायला गेलो आचण शेवटी एका महाकाय नदीच्या तोंर्ाशी येऊन पोहोचलो. आम्ही नदीतून पढुे पढुे जात

िाचहलो आचण शेवटी चकनाऱ्याला लागनू असलेल्या एका सिेुख पांढऱ्याशभु्र शहिापाशी आलो. त्या शहिाचे नाव

होते हचेलयोपोलीस, म्हणजे सयूडनगिी. त्या नगिात मला खपू अजब आचण चवचचत्र गोष्टी पहायला चमळाल्या. 
पण त्या सगळ्यात अजब गोष्ट म्हणजे चतथल्या खचलफाच्या अंगणात असलेला सोन्याच्या चपंजऱ्यातला पिी! 
त्यांनी त्याला फीचनक्स चकंवा अचननपिी असं नाव चदलं होतं. तो दोन माणसांच्या उंचीएवढा होता, र्ोके
चहिवे होते आचण त्याचा सोनेिी तुिा सयूडचकिणांप्रमाणे चमकत होता! त्याचे पंख माणकासािखे लाल होते आचण

त्याच्या लांब चनळ्या शेपटीवि सोनेिी चठपके होते! जेव्हा त्याने त्याची चोच उघर्ली तेव्हा त्याचा गळा

पाचचू्या प्रकाशात धिल्यासािखा चदसला! मी चतथे बिाच वेळ त्याला न्याहाळत उभा िाचहलो. नंति शेवटी तो

वळला आचण त्याने माझ्याकरे् पाचहले. त्याचे र्ोळे दोन मोठ्या आचण सुंदि नीलम मण्यांसािखे चमकताना

पाहून मी चनःशब्द झालो! लोक म्हणतात की जेव्हा तो पिी त्याचे पंख पसितो तेव्हा ते सयूाडसािखे

प्रकाशमान होतात, आचण तुमचे र्ोळे चदपनू जातात! आता सयूाडला कसं पित आणायचं हे आपल्यापैकी

कोणालाही जि माचहत नाही ति मग कदाचचत जि िाजकुमािीकरे् हा अदु्भत पिी असेल ति मोठाल्या

चहवाळ्यातल्या िात्रीत त्याच्याकरे् पाहून कदाचचत ती खशु होईल!”
म्हातािा माणसू जे म्हणाला त्यावि चवचाि कित िाजाने दाढी कुिवाळली. चनधाडरित

वेळेआधी सयूाडला कसे आणायचे हे कोणालाच माचहती नसल्याने, आता त्याच्या मलुीला आनंचदत किण्यासाठी

तो अचननपिी ही एकमेव आशा उिली होती. 
"ह्या पक्ष्याच्या बदल्यात खचलफाला, या शहिाच्या शासकाला, मला काय द्यावे

लागेल?" त्याने त्या म्हाताऱ्या माणसाला चवचािले. सयूाडला पित आणण्याचा चनष्फळ प्रयत्न केल्याचे प्रायचश्चत्त

घ्या असे िाजा त्याच्या सल्लागािांना सांगणाि एवढ्यात, म्हातािा ओिर्ला, "सोने, िाजर्षी! तुमच्याकरे् पिेुसे

सोने असेल ति त्याने काहीही चवकत घतेा येईल!" 



"माझ्याकरे् चचकाि सोने आह!े" िाजा म्हणाला. बोिेचलसमधले पवडत सोन्याने भिलेले

आहते! पचहल्या पहाटे प्रवासाला चनघण्यासाठी एक जहाज व खलाशी तयाि किा! मी उत्तिेकर्च्या वाऱ्याला

जहाजाच्या चशर्ामध्ये हवा पणूड भिलेली ठेवण्याची आज्ञा दईेन!"
आचण, अखेिीस जेव्हा दीघड चहवाळी िात्र संपली आचण चिचतजावि जिा फटफटले, तेव्हा

िाजा आचण त्याचा ताफा, बफाडतील एका कालव्यामधनू दचिणकेरे् समदु्रातील हचेलयोपोचलस या भागाकरे् िवाना

झाले. बऱ्याच आठवर््यांनंति, चांगली हवा आचण जहाजाच्या चशर्ाची मदत घते शवेटी ते पवेूला त्या म्हाताऱ्याने

उल्लेख केलेल्या समदु्राकरे् पोचले. चदवसेंचदवस खपू वेगाने उष्णता वाढत होती, आचण अजनू काही आठवरे्

नौकानयन केल्यानंति अखेिीस ते समदु्रात जाऊन चमळणाऱ्या शचिशाली नदीच्या मखुाशी आले. आचण त्यानंति

प्रवास कित ते हचेलयोपोचलसला, सयूडनगिीला येऊन पोचले.  चकनािे कसले चमकत होते चतचे! बंदिात नांगि

टाकल्यानंति िाजा आपला ताफा घऊेन खचलफाच्या अंगणापयंत येऊन पोचला. आचण चतथल्या रे्िेदाि सगुंधी

विृाखाली एका सोनेिी चपंजऱ्यात तो चदमाखदाि अचननपिी होता, अगदी त्या म्हाताऱ्या माणसाने वणडन केला होता

तसाच! 
"हा पिी खिंच अमलू्य आह!े" त्या पिाकरे् पहात िाजा पटुपटुला. खचलफाला तो पिी

आपल्याला द्यावासा वाटेल का नाही या चवचािाने त्याच्या हृदयात कालवाकालव झाली. "मी त्याला खचलफापासनू

कसा बिं लांब नेऊ शकेन?"
दिूच्या प्रदशेातून काही अनोळखी लोक आल्याचे आचण त्याच्या पिाकरे् पाहत असल्याचे

ऐकून लगोलग खचलफा त्याच्या िाजवार््यातून त्यांचा ठावचठकाणा चवचािायला आचण त्यांचे आदिाचतथ्य किायला

आला.
"आम्ही बोिेचलस या दशेातून आलो आहोत, चजथे उत्तिेकर्ील वाऱ्याचे घि आहे

चतकरू्न," िाजा म्हणाला. "आम्ही तुमचा अदु्भत अचननपिी आचण त्याने त्याचे पंख पसिल्यावि चदसणािा तेजोमय

नजािा बघण्यास आलेलो आहोत." 



"हाच तो अचननपिी जो तुम्ही पहात आहात," प्रसन्न मदु्रनेे खचलफा म्हणाला. "पण
जेव्हा त्याने त्याचे पंख पसरून तेजोमय नजािा दाखवण्याची गोष्ट येते, ति अशी वदतंा आहे की तो

आगीमध्ये जन्माला आला आचण दि पाचशे वर्षांनी कसा तो स्वतःच्या िाखेतून पनु्हा नव्याने उभािी

घतेो ति...अिेिे! ते मी तुम्हाला नाही सांगू शकत. माझा जन्मदखेील झाला नव्हता तेव्हापासनू हा

पिी या चपंजऱ्यात बंद आह.े आचण तेव्हापासनू आत्तापयंत त्याने त्याचे पंख फर्फर्वले नाहीत, 
एकदाही नाहीत."

"अचननपक्ष्याच्या बाबतीतील आख्याचयका खऱ्या आहते की नाहीत हे आम्हालाही

माचहत नाही, " िाजा म्हणाला, "आम्ही प्रवास कित इकरे् आलो ते हे पाहण्यासाठी की तुम्ही तो

आम्हाला दऊे शकाल का, म्हणजे माझी मलुगी अिोिा, चहवाळ्याच्या मोठाल्या िात्रीत त्याच्याकरे्

पाहून प्रफुचल्लत होईल." 
"अचननपिी दऊेन टाकायचा!" खचलफा आवाज वाढवत ओिर्ला. "तो अमलू्य

आह!े त्याच्यासािखा तोच! त्याच्यासािखा कोणीच नाही!" पण, आलेला िाजा आचण त्याचा ताफा हे

त्याचे आमंचत्रत पाहुणे आहते हे आठवनू, अचानक त्याचे वागणे बदलले, आचण पनु्हा तो आदबशीि

आचण मैत्रीपणूड झाला. बोरियस िाजा काय दऊे शकेल याची उत्सकुता वाटून (खिे ति, सत्य हे होते

की काहीही झाले तिी त्याचा पिी चवकायचा इिादा नव्हता!), खचलफाने त्याचे हात जोर्ले आचण

चपंजऱ्याकरे् नजि टाकली. "या पक्ष्यासाठी तुम्ही काय द्यायला तयाि आहात?" त्याने खशु होऊन

चवचािले.
िाजाने त्याच्या ताफ्यातील दोघांकरे् पाहून इशािा केला, त्यांनी त्यांच्या मधे

जचमनीवि पर्लेली कातर््याची मोठी पोती उचलली आचण खचलफाच्या जवळ आणनू त्याच्या पायाशी

ठेवली. 



"तुम्हाला हवे चततके सोने," पोत्यांकरे् नजि टाकत गंभीिपणे िाजा म्हणाला. "माझी मलुगी

आनंचदत होणाि असेल ति इतके सोने माझ्यासाठी काही फाि मोठी गोष्ट नाही!" 
खचलफाने त्याच्या पायाशी पर्लेल्या सोन्याच्या जर् पोत्यांकरे् पाचहले. "अिे दवेा," र्ोके

हलवत आचण हाताने तोंर्ावि वािा घालत तो म्हणाला, कािण तळपत्या उन्हात उघर््या अंगणात उभे िाहून

त्याला अस्वस्थ वाटू लागले होते. "तीन जन्मांत खचूड शकणाि नाही इतके सोने माझ्याजवळ आह.े आणखी

सोन्याचे मी काय करू?" 
हे ऐकून िाजाचे हृदय चवदीणड झाले. त्याने त्याची दाढी कुिवाळली आचण खचलफाला दसुिे

काही काय हवे असेल याचा खपू चवचाि केला. अचानक त्याचे र्ोळे चमकले! त्याने हात वि करून त्याचा

मकुुट काढला आचण खचलफाला चदला. 
"माझा मकुुट!" िाजा म्हणाला. "माझा मकुुट घ्या! यात पथृ्वीविील सवाडत मौल्यवान दाचगने

आहते- बोिेचलसच्या पवडताविील चहिे आहते! ते अंधािातसदु्धा चमकतात!"
"अिे दवेा!" चपंजऱ्यातील अचननपक्ष्याकरे् पहात आचण कपाळाविचा घाम पसुत खचलफा पनु्हा

ओिर्ला, कािण आता खिोखिच त्याला गिम व्हायला लागले होते. "तीन जन्मांत मी घालू शकणाि नाही

एवढे दाचगने माझ्याकरे् आहते. अजनू घऊेन मी काय करू?"
हे ऐकून चनिाशेने बोरियस िाजाचे हृदय चपळवटले. रिकाम्या हाताने त्याच्या मलुीकरे्

पितण्याचा चवचाि त्याला सहन होईना. त्याने वैतागाने त्याच्या दाढीचे केस ओढले आचण त्या पक्ष्याच्या

बदल्यात तो काय दऊे शकेल याचा तातर्ीने चवचाि करू लागला. तळपत्या उन्हात उभे िाचहल्याने खलीफाला

खपू घाम आला होता आचण उन्हापासनू बचाव किण्यासाठी त्या सगुंधी विृाच्या सावलीकरे् नजि लावनू

बसला होता. खचलफाला झार्ाकरे् पाहताना बघनू िाजाला अचानक एकदम हसू आले. 



"कदाचचत," तो प्रसन्न मदु्रनेे म्हणाला, "माझ्या वाऱ्याचा एक तुकर्ा चदला ति त्याबदल्यात तू

मला पिी दशेील." 
"कशाचा तुकर्ा?" खचलफा त्याच्याकरे् वळून म्हणाला. "तुला काय म्हणायचे आह.े. ?"
पण तो अजनू काही म्हणायच्या आतच, बोरियस िाजाने आपला हात हलवला आचण लगेचच

अंगणात थंर् हवेची झळूुक पसिली. त्या वाऱ्याने सगुंधी झार्ाची पाने सळसळू लागली आचण त्यामळेु

खचलफाच्या तोंर्ाविील घाम सकूुन गेला. खचलफाने आश्चयड वाटून िाजाकरे् पाचहले.
"तुम्ही चजथे जाल चतथे हा वािा तुमच्या मागे येईल," िाजाने समजावले, "आचण तुम्ही चजवंत

आहात तोवि तुम्हाला आचण तुमच्या िाजवार््याला थंर्गाि ठेवेल." 
"खिंच हा प्रस्ताव ति अमलू्य आह!े" खचलफा ओिर्ला. आपले बाहू पसरून गोल चगिकी

घते, अंगावि येणाऱ्या थंर् वाऱ्याची झळूुक अनभुवत म्हणाला, "अचननपिी आता तुमचा आह!े" 
ति मग, खचलफाच्या उदाि आदिाचतथ्याचा आचण हचेलयोपोचलसच्या अदु्भत जगाचा आनंद

घतेल्यावि, िाजा आचण त्याचा ताफा अचननपिाबिोबि पनु्हा बोिेचलसला िवाना झाले. िाजाच्या आजे्ञनसुाि, वािा
जहाजाच्या चशर्ामध्ये चदवसिात्र हवा भित िाचहला. पिंतु, ते ध्रवुीय समदु्राच्या टोकापयंत पोचेपयंत उन्हाळा संपत

आला होता आचण चदवस लहान होऊ लागले होते. समदु्रात त्यांच्याभोवती चहमखंर् तयाि होऊ लागले होते

आचण जसजसे ते उत्तिेकरे् लांब लांब जाऊ लागले तसतसा त्यांच्या जहाजाभोवती आचण रे्कवि बफड जमा

होऊ लागला. मोठ्या मचुश्कलीने त्यांनी मिु चॅनेल पाि केले आचण लगेचच त्यांच्यामागे काहीतिी जोिदाि

आदळल्याचा आवाज होऊन बफाडने ते चॅनेल बंद झाले! ते िाजाच्या महालापयंत पोचेपयंत चहवाळ्याची दीघड

िात्र सरुु झाली होती!



रे्कविच्या चपंजऱ्यातील बहािदाि अचननपिी पाहून अिोिाने चतच्या वचर्लांना चमठी मािली आचण ती

आनंदाने नाचली. लगेचच चपंजिा अंगणात आणला गेला म्हणजे चतच्या शयनगहृाच्या बाल्कनीतील चखर्कीतून ती तो पिी

पाहू शकेल. 
"आहा, चकती सुंदि आहे हा पिी!" आनंदाने टाळ्या वाजवत ती उद्गािली, "चकती वाट पाहायची या

पक्ष्याने त्याचे चंदिेी पंख पसिण्याची आचण त्याचा सुंदि नजािा दाखवण्याची!"
पण अिोिा आचण बाकीचे लोक मात्र व्यथडपणे वाट पहात बसले कािण अचननपिी त्याच्या फांदीवरून

खाली पण आला नाही चकंवा अंगाविचे एखादे पीस सदु्धा हलवले नाही. त्याने नवीन जागेमध्ये चकंवा त्याला बघायला

येणाऱ्या लोकांमध्ये अचजबात िस दाखवला नाही. अिोिा आधी नािाज झाली आचण मग चतला काळजी वाटू लागली. 
झोपी जाण्याआधी ती नेहमी चतच्या बाल्कनीतून त्याच्याशी बोलायची, पण तो पिी एकदाही चतच्याकरे् बघत नव्हता. 
एकदा, िाजवार््यातले सगळे लोक झोपी गेल्यावि, ती चपंजऱ्यापाशी उभी िाचहली आचण चतच्या सुंदि, मधिु आवाजात

हळुवािपणे एक गाणे म्हणले:



ज्वालेतून जन्मणाऱ्या हे सौंदयडपक्ष्या,
पणूड कि माझी मनोकामना!
पसि तुझे प्रज्वचलत पंख

आचण कि माझ्यासाठी आजच्या िात्रीची पहाट!

अचननपक्ष्याने हळूच आपले तुिेवाले र्ोके वळवले आचण चपंजऱ्याच्या तािांमधनू चतच्याकरे् पाचहले. 
त्याच्या मोठ्या मोठ्या चनळ्या र्ोळ्यांच्या कोपऱ्यातून एक सोनेिी अश्रू गळला, त्याचा बफड होऊन तो टपकन

चपंजऱ्याच्या तळाशी पर्ला. अिोिाने ते पाचहले तेव्हा ती इतकी अस्वस्थ झाली की चतने चतच्या वचर्लांना

उठवले, आचण त्यांनी ताबर्तोक िाजवैद्याला बोलावले. िाजवैद्याने चपंजऱ्याच्या तािांमधनू हात घालून

अचननपक्ष्याची छाती तपासली, त्याची झकुलेली शेपटू, चवस्कटलेली चपसे आचण मलूल र्ोळे पाचहले. 
"सांगा बिं?" िाजाने अधीि होऊन चवचािले. "काय झाले आह?े" 
"तो मतृ्यपुंथाला लागला आह,े" िाजवैद्य म्हणाले. " इतका काळ तो दचिणकेरे् कैदते आह,े 

मग इथपयंतचा प्रवास, सततचा काळोख... त्याची जगण्याची इच्छाच गेली आह.े मला नाही वाटत की तो

सकाळपयंत चजवंत िाहील."
"बाबा!" अिोिा िरू् लागली. "जि तो मित असेल, ति त्याला त्याच्या आवर्ीच्या चठकाणी

जाऊन मरू दते! त्याला मिु किा! कृपया त्याला स्वतंत्रपणे उरू् द!े" 



िाजाने तशी आज्ञा चदली, आचण काही चमचनटांतच चपंजऱ्याचे छत आचण चखर्क्या मोकळ्या

केल्या गेल्या. त्यानंति पिी काय किेल हे पाहण्यासाठी सवडजण थोरे् मागे सिकले. 
िाजवार््यात आल्यापासनू पचहल्यांदाच, अचननपिी सभोवताली पाहू लागला. त्याने त्याचे सोनेिी

तुिा असलेले र्ोके मागे पढुे वळवले आचण त्याचे नीलमण्यासािखे र्ोळे दिूवि चांदण्यांत चमकणाऱ्या

चहमचशखिांवि िोखले. त्याने आपले र्ोके मागे झकुवले आचण तो ताऱ्यांकरे् पाहू लागला आचण नंति, र्ोळ्याचे
पाते लवते न लवते तोच, त्याने त्याचे शचिशाली पंख पसिले! सयूाडलाही लाजवेल अशा तेजाने त्याने िात्रीच्या

आकाशात झेप घतेली!
ते स्वगीय दृश्य पाहून सगळेजण अवाक झाले, आचण आपला चप्रय पिी आकाशात उंच

उर्ताना पाहून अिोिाच्या र्ोळ्यात आनंदाश्रू आले. त्याच्या पंखांमधनू इदं्रधनरु्षी िंगांचे झगमगते वादळ बिसत

होते. त्याचा प्रकाश झळाळून उठत पवडतचशखिांवि नतृ्य कित होता आचण गोठलेल्या समदु्रावरून पिावचतडत होत

होता. जणू काही बफड पेटला आहे आचण पहाट पनु्हा पित आली आह!े जसजसा अचननपिी उंच उंच उर्त

गेला, तसतसा त्याचा प्रज्वचलत दखेावा चफकट चफकट होत गेला. अगदी शेवटी तो चजथनू गेला चतथे त्यांना

िात्रीच्या अवकाशात चिचतजापयंत फि एक चफक्या चहिव्या प्रकाशाचा पट्टा चदसला. तो दखेील हळूहळू नाहीसा

झाला.
"अचननपिी उर्ाला," बोरियस िाजा अिोिाच्या खांद्यांभोवती हात टाकून चतला चदलासा दते

शांतपणे म्हणाला. "बहुतेक हचे उत्तम झाले. तो इतका सुंदि होता की या सोनेिी चपंजऱ्यात तो त्याचे उवडरित

आयषु्य काढू शकला नसता."
पण अिोिा मात्र चतचा पिी गमावल्यामळेु दखुावली होती. बोरियस िाजा आचण िाजवार््यातील

इति सवडजण झोपी गेल्यावि बऱ्याच वेळाने ती चतच्या बाल्कनीत िात्रीचे आकाश चनिखत उभी िाचहली. 
कदाचचत ती आपला चप्रय अचननपिी पित आणणाऱ्या तेजस्वी पहाटेची वाट पाहत होती. पण िात्र मात्र

काळीकुट्ट िाचहली, चतने आत्तापयंत पाचहलेल्या िात्रीपेिाही काळीशाि. आचण तािे बफाडच्या ज्वालेप्रमाणे लटकत

त्यांचा थंर् भावनाशनू्य चमणचमणता प्रकाश



चतच्यावि टाकत होते. शेवटी ती झोपी गेली आचण झोपेतच मसुमसुत िाचहली, स्वतःला वचन दते िाचहली की

सकाळी उठल्यावि ती चतच्या लार्क्या अचननपक्ष्याला तो चजथे कुठे उरू्न गेला असेल चतथनू शोधनू काढेल. 
अगदी चतला पथृ्वीच्या दसुऱ्या टोकाला जावे लागले तिी चालेल.

चतला झोप लागल्यानंति थोर््या वेळाने, पंख फर्फर्वत येणाऱ्या वादळाने आचण

शयनगहृातील र्ोळे चदपवनू टाकणाऱ्या प्रकाशझोताने चतला जागे केले. उठून बसत चतने पाचहले ति चतच्या

ओसिीवि अचननपिी बसला होता, चखर्कीतून तो चतला न्याहाळत होता, त्याचे चनळे र्ोळे ज्वालेसािखे

चमकत होते! आनंदाने ओिर्त चतने आपल्या वचर्लांना आचण िाजवार््यातील इतिांना उठवले, ती बाहिे गेली

आचण अचननपक्ष्याच्या गळ्याला आचलंगन चदले! 
"बाबा बाबा!" ती ओिर्ली. तो पित आलाय! तो पित आलाय! मी त्याला पनु्हा माझ्या

नजिेआर् होऊ दणेाि नाही! कधीच नाही! कधीच नाही!"
आचण अशाप्रकािे जेव्हा जेव्हा अचननपिी उर्ायचा, तेव्हा तेव्हा अिोिा चतच्या बाल्कनीत उभी

िाहून िात्रीच्या आकाशात पक्ष्याच्या पंखांमधनू सुंदि इदं्रधनरु्षी िंगांच्या प्रकाशाचा पर्दा सळसळताना, 
झगमगताना पाहायची. शेवटी तो पनु्हा पित येऊन बाल्कनीत चतच्या शेजािी येऊन उतिेपयंत, तो चतच्या

र्ोक्यावि कसा मागे पढुे उर्तो त्याचा वेध घते बसायची. चतची त्याच्याशी एवढी जवळीक झाली की चतची

झोप अजनूच कमी झाली. चतला भीती वाटायची की तो कदाचचत तो पित येणाि नाही, कदाचचत तो पवूी

गेला तसा चिचतजापल्यार् उरू्न जाईल, आचण त्या थंर्, नीिस िात्रीच्या आकाशाकरे् बघणाऱ्या चतला

बाल्कनीत एकटे सोरू्न जाईल.



चतची भीती एकदा एवढी वाढली की, जेव्हा उर्ण्यासाठी पक्ष्याने पंख पसिले, तेव्हा चतने

त्याच्या पाठीविच उर्ी मािली आचण त्याच्या सोनेिी मानेभोवती आपले हात टाकले! अिोिा त्याच्या पाठीवि

चचकटून बसलेली असतानाच अचननपिी हवेत झेपावला आचण िाजवार््यावरून पढुे जात, त्याच्या चमकणाऱ्या

पंखांनी पवडतचशखिांवरून एक गोल चक्कि मारून आला! चिचतजाच्या एका टोकापासनू दसुऱ्या टोकापयंत

लालचपवळ्या ज्वालांचे पर्दे चझिचमळत असताना, बफाडळ उतािांवरून खालीवि झगमगणाऱ्या चहिव्या ज्वाळांनी

पवडत प्रज्वचलत झाले होते! कोणीही कधीही असा स्वगीय आचवष्काि पचहला नव्हता! पवडतचशखिांविील व

आकाशातील प्रकाशनतृ्य आचण त्याचे प्रभामंर्ळ पाहून ते चचकत झाले होते! आचण अखेिीस जेव्हा ते जचमनीवि

आले तेव्हा अगदी बोरियस िाजा आचण चहमिाज्ञीदखेील, अचननपक्ष्यावि स्वाि झाल्याबद्दल त्यांच्या मलुीला ओिरू्

शकले नाहीत!
आचण तेव्हापासनू, अिोिा आचण अचननपिी या दोघांची जोर्ीच जमली! ती त्याच्या पाठीवि

बसली तिच तो उरू् लागला. इति वेळी तो बाल्कनीच्या कठर््यावि बसनू, चतच्या शयनगहृाच्या चखर्कीतून

त्याच्या चनळ्या चनळ्या र्ोळ्यांतून चतची वाट बघत बसे. म्हणजे ती बाहिे येईल आचण ते अंधाऱ्या ध्रवुीय

आकाशातून उरू्न जातील.  
आचण शेवटी एकदाची, चहवाळ्यातली मोठी िात्र संपली आचण मध्यिात्री उगवणािा सयूड प्रथमच

चिचतजावि आला. अिोिा चतच्या बाल्कनीतून बाहिे आली आचण पाचहले ति चतचा लार्का अचननपिी उदास

चदसत होता आचण त्याचे र्ोळे चनस्तेज चदसत होते. अिोिाने लगेच आपल्या वचर्लांना सांचगतले. त्यांनी
िाजवैद्यांना बोलावणे धार्ले. िाजवैद्यांनी पक्ष्याला नीट तपासले, त्याचे खाली झकुलेले र्ोके, उदास भाव आचण

झकुलेले पंख पाचहले. अगदी अिोिाने त्याच्या गळ्याभोवती हात टाकले आचण त्याच्या चपसांवरून हात चफिवला, 
तिी त्याच्या सुंदि चनळ्या डोळ्याांतले तेज काही पित येईना. िाजवैद्यांनी आकाशात तळपणाऱ्या मध्यिात्रीच्या

सयूाडकरे् पाचहले आचण मग पक्ष्याकरे् पाचहले.



"तो मितो आह,े" िाजवैद्य म्हणाले. "त्याचं सगळं आयषु्य आता त्याचं िात्रीच्या

आकाशातलं स्वतःच प्रचतचबंब बघण्यावि कें चद्रत झालेलं आह.े पण त्याच्या लिात आलेलं आहे की तो

काही सयूाडशी बिोबिी करू शकत नाही. माफ किा, पण मला नाही वाटत की हा एक चदवसापेिा

जास्त जगू शकेल." 
हे ऐकून अिोिा व्याकुळ झाली. "अिेिे बाबा!" ते िरू् लागली. "तुम्ही कृपा करून

सयूाडस्त घर्वनू िात्र पित आणू शकत नाही का? म्हणजे माझा लार्का अचननपिी मिणापासनू वाचेल

आचण मग आम्ही िात्रीच्या आकाशात पनु्हा सैि किायला जाऊ शकू?"
बोरियस िाजाने लगोलग त्याच्या सवड सल्ल्लागािांना बोलावले. 
"माझी मलुगी दःुखात आहे कािण चतचा चप्रय अचननपिी मित आह,े" तो म्हणाला. 

"आता तो उर्तो तेव्हा सयूाडशी बिोबिी करू शकत नाही आचण स्वतःचे प्रचतचबंब पाहू शकत नाही. 
असा काही उपाय आहे की ज्यामळेु सयूाडस्त त्याच्या चनधाडरित वेळेआधी घर्वनू आणता येईल आचण

हा पिी मिण्याआधी िात्र पित आणता येईल?"
पनु्हा एकदा त्याच्या सल्लागािांनी त्यांच्या लांब वैचारिक पगर््या घातल्या, चवचािमनन

झाले आचण चदवसभि (म्हणजे तुम्हाला आठवत असेल, चतकरे् लांब उत्तिेकरे् चदवस सहा मचहन्यांचा

असतो!). पण िाजाकर्चे उिलेले आईचस्क्रम खाऊन झाले आचण बफाडच्या वाईनचा शेवटचा घोट घतेला

तिी, सयूाडस्त कसा घर्वायचा हे काही ते त्याला सांगू शकले नाहीत. मग िाजाने बफाडतल्या त्या महान

घबुर्ाला चवचािले. त्याने आवाज चदला, "सयूाडला लवकि मावळतीला पाठवायचे! मी अजनू तिी तसे

घर्ताना पाचहले नाही!" बफाडतील अस्वल गजडना कित म्हणाले, "मी घबुर्ाशी सहमत आह!े" आचण

मग यचुनकॉनड व्हले त्याची शेपटी हलवत म्हणाला, "मी पण त्या दोघांशी सहमत आह!े"



शेवटी, ज्याने िाजाला अचननपक्ष्याबद्दल प्रथम सांचगतले होते तो म्हातािा माणसू बोलला. 
"हे दयाळू िाजा," तो म्हणाला, "मी साता समदु्रापाि जाऊन आलेलो आह,े आचण

दचिणकेर्च्या माझ्या एक प्रवासात, मला असा शोध लागला की जगाच्या एका टोकाला जेव्हा प्रकाश

असतो, तेव्हा दसुऱ्या टोकाला अंधाि असतो, आचण तसेच उलट प्रकािे. जि िाजकन्या अिोिा आचण

चतचा अचननपिी आत्ता जगाच्या दचिण टोकावि असतील, ति चतथे अंधाि असेल, आचण िात्रीच्या

आकाशात पनु्हा एकदा अचननपिी त्याचे स्वगीय प्रचतचबंब पाहू शकेल."
िाजाने िणभि चवचाि केला, आचण मग उदास होऊन म्हणाला, "माझा भाऊ, िाजा

ऑस्टि, जगाच्या टोकाला असणाऱ्या दचिणकेर्ील वाऱ्यावि िाज्य कितो, पण मी कधी त्याच्या महालात

गेलो नाही, आचण चतथे कसं जायचं हे पण मला माचहत नाही." 
"मला माचहत आह,े" त्यांच्या मागनू एक बािीकसा, पण तीव्र आवाज आला. 

सगळ्यांनी आश्चयाडने वळून पाचहले ति एका उघर््या चखर्कीमध्ये लाल चोच आचण काळी टोपीवाला

एक आचक्टडक समदु्री पिी उभा होता आचण चतथनू इतका वेळ सयूाडला पित आणण्याच्या त्यांच्या गप्पा

तो ऐकत होता. "मी ऑस्टि िाजाच्या िाजवार््यात बऱ्याचदा जाऊन आलो आह,े" समदु्री पिी

म्हणाला. "जेव्हा इथे चहवाळा असतो तेव्हा मी चतकरे् उन्हाळा असतो चतथे उरू्न जातो, आचण आचण

जेव्हा चतथे खाली चहवाळा असतो तेव्हा मी इकरे् वि उरू्न येतो. जि मी गेल्यावि तुम्ही माझ्या

कुटंुबाची काळजी घतेलीत, ति मी अिोिा िाजकन्येला आचण अचननपक्ष्याला आनंदाने चतथला िस्ता

दाखवेन."
"मी स्वतः त्यांची काळजी घईेन!" िाजा आनंदाने ओिर्ला, "जगातील सवोत्तम

आदिाचतथ्य त्यांना चमळेल!" 



मग तो म्हाताऱ्याकरे् वळला. "तू माझी खपू चांगली सेवा केली आहसे," तो म्हणाला, "त्याबद्दल
कृतज्ञता म्हणनू, तू वर्षाडतील कोणतीही एक िात्र माझ्या वाऱ्यावि स्वाि होऊ शकतोस, ज्यामळेु तू हवा चततका काळ

सवड लोकांना ज्ञान आचण आनंदाचं वाण दऊे शकशील, जसं तू मला आचण माझ्या कुटंुबाला चदलंस तसंच!"
ति मग, समदु्री पक्ष्याला वाटार््या म्हणनू घऊेन, अिोिा आचण चतच्या अचननपक्ष्याने ऑस्रेचलयाकरे्

कूच केली, चतकरे् दचिणचे्या वाऱ्याचे घि होते. चवर्षवुवतृ्त पाि केल्यानंति, सयूड अजनू अजनू खाली बरु्त गेला. 
शेवटी तो चिचतजाखाली गेला आचण आकाश पनु्हा अंधािले. आपल्या पंखांखालून ज्वाला झगमगत, अचननपिी आचण

िाजकन्या अिोिा, दचिण ध्रवुापलीकरू्न पढुे समदु्री पक्ष्याच्या मागे जात िाचहले. शेवटी, ते दचिणकेर्ील वाऱ्याच्या

प्रािंभापयंत, ऑस्टि िाजाच्या महालापाशी आले. िाज्यातील सवड लोक बाहिे येऊन पहात होते, कािण त्यांनी पणूड

िात्रभि, उत्तिेकर्ील आकाशात, अचननपक्ष्याची प्रभा प्रज्वचलत होऊन जवळ जवळ येताना पाचहली होती. त्यांना वाटले

की आता काहीतिी मोठे संकट येत आह,े पण जेव्हा अचननपिी िाजवार््याच्या अंगणात उतिला आचण त्यांनी एक

सुंदि यवुती त्याच्या पाठीवरून उतिताना पाचहली तेव्हा त्यांच्या भीतीचे रूपांति आनंदात झाले.



ऑस्टि िाजाला जेव्हा कळाले की ती िाजकन्या अिोिा ही त्याची पतुणी आह,े आचण ती त्याला भेटायला आलेली

आहे तेव्हा ति त्याला आनंदाने आकाश ठेंगणे झाले!
"जोवि काळोख आहे तोविच मी थांबू शकते," चतने त्याला समजावले, "कािण जेव्हा िात्रीच्या

आकाशात उर्ताना अचननपिी त्याचे प्रचतचबंब बघतो तेव्हाच तो खशु असतो. सयूड उगवला आचण चिचतजावि आला

की लगोलग आम्हाला चनघावे लागेल आचण चजकरे् अंधाि असेल त्या उत्तिेकरे् झेप घ्यावी लागेल." 
"तुला चजतके चदवस िाहता येईल चततके चदवस िाहा!" ऑस्टि िाजा म्हणाला. "स्वगाडच्या या

बाजलूा तू आचण तुझ्या अचननपक्ष्यापेिा अचधक सुंदि दसुिे काही नाही. आमच्या लांबलचक ध्रवुीय िात्रीमध्ये तुम्ही

ति पहाट आणली आह!े"
आचण मग अिोिा चतचा काका, िाजा ऑस्टिबिोबि िाचहली. चतने जगाच्या खालच्या भागातील

िात्रीचे आकाश दचिणकेर्ील प्रकाशाने उजळून टाकले! आचण शेवटी, जेव्हा सयूड पित आला, चतने दःुखाने काकाचा
आचण त्याच्या माणसांचा चनिोप घतेला, आचण उत्तिेकरे् चतच्या वचर्लांच्या महालाकरे् उरू्न गेली, चजथे सयूड

आधीच मावळला होता.



आचण तेव्हापासनू, अिोिा आचण चतचा लार्का अचननपिी दोन साम्राज्यांच्यामध्ये मागे पढुे प्रवास कितात, 
आचण मोठ्या ध्रवुीय िात्रीकरे् पहाट घऊेन येतात!

*********

म्हाताऱ्या माणसाने मला उचलून घतेले आचण र्ोंगिउतािावि पाठंुगळीला घऊेन तो मला माझ्या

घिी घऊेन आला, "ति ही ती गोष्ट की कसे उत्तिेकर्ील आचण दचिणकेर्ील प्रकाश तयाि झाले!" 
"तुमच्या मजीप्रमाणे तुम्ही अिोिा आचण अचननपक्ष्याला कसं काय खाली बोलावता?" मी उत्सकुतेने

आचण कुतूहलाने चवचािले.
तो माझ्या शयनगहृाच्या चखर्कीतून खाली झकुला आचण त्याने मला माझ्या पलंगावि ठेवले. "हे

बघ ते मात्र," तोंर्ावि बोट ठेवत तो म्हणाला, "गचुपत आह!े पण जि का तू मला वचन चदलंस की तू पनु्हा

कधीही घिातून पळून जाणाि नाहीस, ति मी ते तुला सांगेन. आज िात्री जि मी वाऱ्यावि सैि कित माझ्या

भेटवस्तू आणल्या नसत्या, ति कदाचचत मला तू त्या झार्ाखाली झोपलेला चदसताही नसतास."
मी वचन चदले. आचण त्यानंति, तो खाली वाकला आचण माझ्या अंगावि पांघरूण घालता घालता

त्याने हळूच त्याचे गचुपत माझ्या कानात कुजबजुत सांचगतले. मला त्याला चवचािायचे होते की तो कोण होता

आचण कुठे िहात होता, पण मला खपू झोप आली होती आचण र्ोंगि चढून मी जाम दमलो होतो, आचण त्यामळेु

तो कधी गेला चकंवा कधी चखर्की बंद केली ते मला आठवतच नाही.



म्हाताऱ्या माणसाने सांचगतलेल्या गोष्टीतला प्रत्येक शब्द आठवत असतानाच, मला जाग आली

तेव्हा अजनूही खपू अंधाि होता. कधी एकदा सकाळ होते आचण मी सगळ्यांना अिोिा आचण चतचा अचननपिी

म्हणजे माझी त्यांच्यासाठीची नाताळची भेट असल्याचे सांगतो असे मला झाले होते! मी उठून बसलो आचण

मला झोपवल्यावि तो कोणत्या मागाडने गेला असेल ते पाहण्यासाठी मी चखर्की उघर्ली. पण चांदण्या प्रकाशात

मला माझ्या स्वतःच्याच पाऊलखणुा चदसल्या आचण त्या ति माझ्या चखर्कीपासनू दिू जाणाऱ्या चदसत होत्या.
आचण मग माझ्या लिात आले की मी स्वप्न पहात होतो! ती गोष्ट खिी नव्हतीच! असा

कुठलाच अचननपिी चकंवा त्याच्या पाठीवि स्वाि होणािी िाजकन्या नव्हती! मला पनु्हा एकदा िरू् आले कािण

पनु्हा एकदा माझ्याकरे् नाताळला द्यायला काहीही नव्हते! पण वि त्या अंधाऱ्या आकाशात बघत चतथे

बसल्यावि, चफकटसि चहिव्या िंगाची नभप्रभा हळुवाि हलताना जेव्हा मला चदसली, तेव्हा अचानक मला त्या

म्हाताऱ्या माणसाने मला पलंगावि ठेऊन पांघरूण घालताना कुजबजुत सांचगतलेले गचुपत आठवले:

घातली तुम्ही शीळ जि थंर् चांदण्या िात्री,
आकाश प्रज्वचलत होते जेव्हा लाल, चहिव्या, चनळ्या िंगांनी,

उतितील ते जचमनीवि सळसळ आवाजात खाली,
आचण कितील ना ते तुमची एक इच्छापतूी!

मी शीळ घातली, अिोिा आचण चतचा अचननपिी िात्रीच्या आकाशात सैि कित असतील या

चवचािाने आधी हळू वाजवली, आचण मग जिा जोिात वाजवली. अचानक पवडतचशखिांवि नतृ्य किणाऱ्या

ज्वालेने िात्र प्रज्वचलत झाली आचण चतने माझ्यासमोिील आकाश आचण जंगल व्यापनू टाकले. अगदी त्या

म्हाताऱ्या माणसासमोि झाले होते तसेच! मला माझ्यासमोिील आकाशात पंख फर्फर्ल्याचा आवाज आला, 
आचण या वेळी जेव्हा मी वि पाचहले तेव्हा मला खात्री होती की नक्की एक मोठा पिी उर्त जाताना चदसेल! 



माझ्या शयनगहृाच्या चखर्कीच्या बाहिे बफाडवि झगमगत नतृ्य किणाऱ्या प्रकाशाकरे् मी टक लावनू पाचहले, केवळ एकच

जाणनू घणे्याच्या इच्छेने की तो म्हातािा माणसू कोण होता!

आचण ऐकले त्याचे नाव मी, कानात कुजबजुले कोणी

मग प्रज्वचलत ती नभप्रभा गेली हळूच चवरुनी

समाप्त
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एका लहान मुलाला शोध लार्गतो की दर नाताळला साांचर्गतल्यानुसार खरे तर साांता ्लॉज अजस्तत्वात नसतो. 
आर्ल्याकडे सवाांसाठी भेटवस्तू द्यायला काही नाही याची जाणीव झाल्यावर तो त्याच्या शयनर्गहृाच्या णखडकीतून उडी
मारून र्ळून जातो. र्गोठवणाऱ्या थांडीत दमून तो एका झाडाखाली झोर्ी जातो. एक म्हातारा माणूस त्याला हलवून
उठवतो आणण ववचारतो की तो साांता ्लॉजची वाट र्ाहत घरी र्लांर्गावर का थाांबला नाही. तो मुलर्गा त्याला साांर्गतो
की साांता ्लॉज काही नसतो, आणण त्याच्याकडे कोणालाही द्यायला भेटवस्तू नसल्याने तो र्ळून जात आहे. म्हातारा
माणूस त्याला एक अद्भुत र्गोष्ट साांर्गून हदलासा देतो. नाताळच्या सकाळी ती अदभूत र्गोष्ट र्ुन्हा साांर्गून तीच भेट
म्हणून प्रत्येकाला देऊ शकतो असेही साांर्गतो. तो त्या मुलाला र्ुन्हा त्याच्या खोलीत घेऊन जातो आणण ननरोर्ाची भेट
म्हणून त्याला शीळ घालून उत्तरेकडील प्रकाश कसा बोलवायचा आणण एक इच्छा कशी र्ूणप करायची ते साांर्गतो.


